
प्राध्माऩक  
आमुऴभान  



वॊदेळ 

 

भरा शे वाॊगण्माव अत्मॊत आनॊद शोत आशे की नॅळनर भेडडवीनर पराॊट्व फोडड (याष्ट्रीम 
औऴधी लनस्ऩती भॊडऱ) माॊच्मा टीभने औऴधी लनस्ऩतीॊच्मा दैनॊददन उऩमोगाॊफाफत भरुाॊभध्मे 
सानाचा प्रवाय कयण्माकरयता दटॊकर ननमतकालरकेवोफत लभऱून शे कॉलभक (चचत्रऩसु्स्तका) तमाय 
केरे आशे.  

आयोग्मलदृ्धी आणण योगप्रनतफॊध माॊकरयता वलवलध आमऴु ऩद्धतीॊभध्मे औऴधी लनस्ऩती 
प्राभखु्माने लाऩयल्मा जातात. मा ऩद्धतीॊळी ननगडीत अवरेल्मा प्राचीन वादशत्मात 8500 ऩेषा जास्त 
औऴधी लनस्ऩतीॊचे लणडन केरेरे आशे.  

आमऴु ऩद्धती (आमलेुद, मनुानी, लवद्ध आणण शोलभमोऩॅथी) लनस्ऩतीॊद्लाये ळयीय वॊतलुरत कयत,े 
योगारा प्रनतफॊध कयत ेआणण उऩचायशी कयते. मा ऩद्धतीॊत उल्रेख केरेल्मा ल आऩण दैनॊददन 
लाऩयात आणतो अळा कोयपड, तऱुव, आलऱा, गऱुलेर, कडुनन ॊफ, अश्लगॊधा आणण ब्राम्शी मा 
औऴधी लनस्ऩतीॊफाफत रोकाॊभध्मे जागरुकता लाढलणे आलश्मक आशे. मादृष्ट्टीने तरुण वऩढीत 
सानाचा प्रवाय कयण्माकरयता वलवलध प्रवॊग कॉलभक स्लरूऩात वादय कयण्माचा शा एक अलबनल 
प्रमोग आशे.  

प्रनतफॊधक आणण उऩचायक गणुाॊभऱेु आमऴु ऩद्धती इतय देळाॊतशी स्लीकायरी जात आशे. मा 
ऩद्धती प्राभखु्माने लनस्ऩतीॊलय आधारयत आशेत आणण दैनॊददन आयोग्माची काऱजी घेण्मावाठी 
घयगतुी उऩचाय म्शणून उऩमोगात आणल्मा जातात. आमऴु ऩद्धतीॊच्मा आयोग्माव शोणाऱ्मा 
पामद्माॊफाफत रोकाॊभध्मे जागरुकता लाढलरी ऩादशजे.   

ऩायॊऩरयक ऩद्धतीॊनी आयोग्माची काऱजी कळी घ्माली, माफाफत भरुाॊना प्रलळक्षषत कयणायी शी 
अलबनल कॉलभक ऩसु्स्तका प्रकालळत कयण्मात एनएभऩीफी टीभ आणण अभय चचत्र कथा माॊनी 
ददरेल्मा मोगदानाची भी प्रळॊवा कयत.े भरा वलश्लाव लाटतो की दटॊकर ननमतकालरक आऩल्मा 
भरुाॊचे आणण त्माॊच्मा कुटुॊफाॊचे आयोग्म अचधक चाॊगरे घडलण्मात भशत्त्लाची बलूभका ननबालेर.  

शा प्रमत्न भाननीम ऩॊतप्रधान माॊच्मा स्लस्थ बायत स्लपनाची ऩतूडता कयण्मात ननस्श्चतच 
आऩरे मोगदान देईर.  
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रेखक  
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नवा शजेारी 
स्लागत वोवामटीत एक नला बाडकेरू आरा आशे....  

त्माॊच्मा रकभध्मे पननडचयच नाशी  
पायवॊ.  

पतत योऩटी ददवतामत.  

अळा गोष्ट्टी कुणी घयात 
ठेलतॊ का?  

लावू, तू 
फयामव ना?  

काम झारॊम त्मारा?  

आच-्छू!  
आच-्छू! 

अरॅजी आशे लाटतॊ त्मारा  
कवरीळी. 

काम?  

चचॊता करू नका. 
ठीक शोईर तो.  

  ऩण तुम्शी कोण?  

तुभचा नला ळेजायी. 
मारा फयॊ कयामचॊ 

औऴध भादशतीम भरा.   

भग........  

आच-्छू!  
आच-्छू! 



जगबयातल्मा उऩचाय 
ऩद्धतीॊभध्मे आमुलेद वलाडत 
जुनी ऩद्धत आशे. आमुय 

(जीलन) आणण लेद (सान) 
शे ळब्द जोडून आमुलेद शा 
ळब्द फनराम. त्माचा 
वाधावयऱ अथड आशे, 
जीलनाचॊ वलसान.  

शे एका घोटात ऩी. 
ठीक शोळीर.   

उॊ sssssशे काम आशे?  

वाधावा आमुलेदीक इराज.  

व्ला, भाझ्मा 
लळॊका फॊद 

झाल्मा. काम 
शोतॊ त्मात? 

आमुलेदाच्मा 
लवॊद्धाॊतानुवाय तुऱव 
आणण अडुऱळाच्मा 
ऩानाॊऩावून फनलरॊ 

शोतॊ ते.  
 

कभार आशे! आमुलेदीक औऴधॊ 
इतकी गुणकायी अवतात! आम्शारा 

आणखी काशी लळकलार का?  

नतकीच. 
तुम्शी भाझ्मा 
घयातल्मा 

प्रमोगळाऱेत 
मा, एक-दोन 
ददलवाॊनी.  

ऩण आमुऴभानकाका, 
तुम्शारा आमुलेदाची 
इतकी भादशती कळी?  

कायण भी एक आमलेदीक डॉतटय 
आणण वॊळोधक आशे. तुम्शी भरा 

आमुऴभानवय म्शणू ळकता.  

आमुलेदीक डॉतटय कवॊ 
फनामचॊ?  

 आय़ुलेदीक लैद्मकीम 
कॉरेजभध्मे लळषण 

घेऊन.   



 *आमुलेदात दोऴ म्शणजे भनुष्ट्माच्मा ळयीयातीर जैवलक उजाड.  

कोयपड – ळीत गुणाॊची औऴधी लनस्ऩती 

शे लभश्रण गुणकायी ठयेर अवॊ 
लाटतॊम.  

प्राध्माऩक आमुऴभान 
माॊना आऩरा ददलव 
प्रमोग करून वुरू 
कयामरा आलडते.  

आता कोण आरॊम  
काभाच्मा लेऱी, 
प्रमोग कयत 
अवताना?  

शॅरो! तुम्शी कवॊ काम 
आरात इथे?  

वय, आम्शारा आमुलेद 
लळकामचॊम.  

वय, भी जेन, भॅगीची आई. 
भुरॊ तुभच्मा अद्भतू आमुलेददक 
इराजाफद्दर फोरताना थकत 

नाशीत. म्शणून आम्शी 
आईलडडरवुद्धा आरो वोफत.  

तुभचा आमुलेदातरा यव ऩाशून 
आनॊद लाटरा. आज भी तुम्शारा 
त्माच्मा काशी भूरबूत लवद्धाॊताॊची 

ओऱख करून देतो.   

आमुलेदानुवाय प्रत्मेक व्मस्ततत 
तीन दोऴ - लात, वऩत्त, कप - 

अवतात. शे दोऴ व्मस्ततच्मा ळयीय 
आणण भनाचॊ ननमॊत्रण कयतात.  

वात 

पऩत्त  कफ़ 

अग्नी  

जर  

ऩथृ्ली   

शला   ईथय  

मा, आत मा, स्लागत आशे तुभचॊ.  



ननळा, रागरॊ 
तय नाशी ना?  

ननयोगी भनुष्ट्मात मा तीन दोऴाॊचॊ वॊतुरन चाॊगरॊ 
अवतॊ. अळा स्स्थतीत ती व्मतती उत्ऩादनषभ 

आणण ननयोगी आमुष्ट्म जगू ळकते.   

ननयोगी नवरेल्मा भनुष्ट्मात काशी 
दोऴ इतय दोऴाॊना लयचढ शोतात. 

त्माभुऱे अवॊतुरन शोतॊ.  

आमुलेद प्रत्मेक 
योगाकड ेमा दोऴाॊच्मा 
दृस्ष्ट्टनेच ऩाशाते. 

योगाचे इराज दोऴाॊचे 
वॊतुरन करूनच शोते. 
आणण लळलाम.... 

थाॊफा....ननळा कुठाम?  

आऊssss! 



माने तुझ्मा त्लचेरा 
गाय लाटेर आणण 

आयाभ लभऱेर तुरा.  

वॉयी!  

अगॊ ननळा! कळारा भस्ती 
कयत अवतेव वायखी? 
दाखल ककती रागरॊम.  

 

वॉयी, शी उऩकयणॊ फघून भरा 
कुतूशर लाटरॊ. कऱरॊच नाशी, 

ऩयीषानऱी गयभ आशे. त्मातल्मा 
द्रलाने शात बाजरा.  

काऱजी करू नकोव. 
रगेच ठीक करू तुझ्मा 

शातारा.  

तुझ्मा शातालय आमुलेदाची 
जाद ूकाभ कयेर.  



व्ला! खयॊच फयॊ 
लाटरॊ भरा. 
कोणता रेऩ 
आशे शा?  

त्माची 
भादशती द्मा 

ना.  

कोयपड शी फशुगुणी लनस्ऩती आशे. 
नतरा नतच्मा ळीत गुणाॊवाठी 

ओऱखतात. ती त्लचरेा ननयोगी 
आणण चभकदाय फनलत.े ती 

अऩचन ठीक कयत.े नतच्माभुऱे 
यततालबवयण चाॊगरे शोत.े फयेच 

पामदे आशेत नतच.े  

व्ला! आऩणवुद्धा आऩल्मा 
घयी कोयपड आणून 

ठेलूमा.  

तुम्शारा वलकत आणामची 
गयज नाशी. नतरा कुॊ डीत 

उगलू ळकता तुम्शी.  

भी अडथऱा आणरा तुभच्मा 
काभात, ऩण त्माभुऱे आम्शी 
आमुलेदाचा धडा लळकरो.  

शोम. ऩण म्शणून ते 
ऩडताऱण्मावाठी अळा इजा करून 

घेऊन नका स्लत:रा.  

  कोयपडीचा.      
  भी नतरा  

 जादचुी लनस्ऩती 
म्शणतो.  



अच्छा! अफ फॊद बी कयो. <खाॊवी! खाॊवी!> 

तुऱव – याभफाण इराज 

अये, शे काम झारॊ?  

अ द्रल फ द्रलात लभवऱरा तय प्रश्न वुटेर 
का?  

 वॉयी वय, आम्शी मेत्मा आठलड्मात  
शोणाऱ्मा स्ऩधेचा वयाल कयतोम. 

फाऱाॊनो, थोडी  
काऱजी घ्मा. 

शो वय, ऩण कधीकधी भॅगीरा 
अॊदाजच मेत नाशी स्लत:च्मा 

ताकदीचा.   

वॉयी वय, भी फॅट जया 
जोयातच कपयलरी.  

शयकत नाशी, तू मा 
टीभची 

भास्टयब्रास्टय 
ददवतेमव जणू.  

छे शो, नळीफाने वाथ ददरी  
इतकॊ च.  

शा नतचा वलनम्रऩणा आशे, वय. ती 
आभची स्टाय आशे. नतच्मालळलाम 
आम्शी स्जॊकूच ळकणाय नाशी.  

भॅगी, तुरा खोकरा 
झाराम लाटतॊ. 
काऱजी घे.  

चेष्ट्टा ऩुये.  
खो! खो!  

पायवॊ नाशी झारॊम 
काशी. फयीम भी.  



मा ना वय, फयॊ लाटरॊ 
तुम्शी आल्माभुऱे.  

दोन ददलवाॊनी....  

आज इथे 
खूऩ ळाॊत 
ळाॊत आशे!  

कभार आशे! भुरॊ 
नुवती फवून का 

आशेत?  

अये फाऱाॊनो, आज 
तुम्शी स्ऩधेची तमायी 

नाशी कयणाय?  

काशी पामदा   
 नाशी, वय. भॅगी   
 आजायी ऩडरीम. 
नतच्मालळलाम 
आम्शी स्जॊकूच 
ळकणाय नाशी.  

भरा नाशी लाटतॊ तवॊ.  

तळी आभची टीभ फयीम. ऩण भॅगी 
अवल्मालय आम्शी एक नॊफय अवतो.   

मा भुराॊचॊ ऐकून लाईट 
लाटतॊम. तवे ते 
वोडलतीर त्माॊची 
अडचण. भॅगीरा 

फघामरा जामरा शलॊ.  

घॊटी!  

शॅरो वय! 

शॅरो, जेन, वॉयी 
भी भॅगीची 

तब्मेत ऩाशामरा 
आरोम.  



नतकी वय.  

भी नतरा काशी औऴधॊ 
ददरीमत, ऩण नतरा फयॊ 

व्शामरा आणखी काशी ददलव 
रागतीर अवॊ लाटतॊम.  

बफचायी!  

ककती फालऱट आशे भी, वय! तुभचा 
वल्रा भी ऐकामरा शला शोता. आता भी 

स्ऩधेत खेऱू ळकणाय नाशी.  

काऱजी करू नकोव. तू बवलष्ट्मात 
बयऩूय स्ऩधाड खेऱळीर.  

ऩण शी स्ऩधाड खेऱामची खूऩ इच्छा शोती भाझी. 
आमुलेदातरी एखादी जाद ूभदत कयेर भरा?  

एक उऩाम आशे फशुधा 
भाझ्माकड.े  

कदाचचत माने 
पयक ऩडरे.  

कवरी ऩानॊ 
आशेत शी?  

तुऱळीची. त्मात थोडा 
भध लभऱलरा की 

खोकल्मालयचॊ नैवचगडक 
औऴध फनतॊ.  

शे वऩऊन टाक, भॅगी. भग 
कदाचचत तुझी तब्मेत स्ऩधेत 
खेऱण्मावाठी चाॊगरी शोईर.  

ऩण शे कडू तय नाशी 
ना?  

पायवॊ नाशी, भॅगी. 
त्मात भध 
लभवऱराम.  

 नतरा अध्मेभध्मे 20 लभलररीटय तुऱळीचा   
 चशा पमामरा द्मा. ऩुयेळी झोऩशी लभऱू दे 

नतरा. .  



शा! शा! शा! शा!  

आठलड्माबयाने....  आम्ही जजिंकऱो! 

आम्शी मालऴीचे 
चॉऩीमन ठयरो! 

वय, तुम्शी भॅगीचा खेऱ फघामरा शला 
शोता. नतने डफर वेंचुयी भायरी. दवुऱ्मा 
टीभकड ेनतच्मा फॅटीॊगरा उत्तयच नव्शतॊ.  

तुभच्माभुऱे ळतम झारॊ, 
वय. तुभचे खूऩ खूऩ 

आबाय! 

आबाय नाशी भानरेत 
तयी चारेर. 
ननमलभतऩणे 

तुऱळीचे वेलन कया.  

एलढी ऩानॊ ऩुयेळी आशेत का?   



त्माचा चेशया रार 
झाराम. त्मारा थोडॊ 

थाॊफून आयाभ 
कयामरा वाॊगू.  

आलऱा – शभखाव गुण 

वॊळोधनातून वुट्टी घेऊन आमुऴभान 
स्लागत वोवामटीभधीर भुराॊच्मा 
लावऴडक प्रश्नभॊजुऴा कामडक्रभाव 

उऩस्स्थत यादशरे.    
 

आता ऩुढरा प्रश्न. 
ऑस्रेलरमाच्मा याजधानीचॊ नाल 

काम? 

अॊतयाऱात जाणाऱ्मा 
ऩदशल्मा भनुष्ट्माचॊ नाल 

काम?  

शॉटभेरची वशननलभडती 
कयणाऱ्मा बायतीम 
तॊत्रसाचॊ नाल काम?  

उप्! उफ़!  
बायताचॊ याष्ट्रगीत कुणी यचरॊ?  

इतफारची 
तब्मेत फयी 
ददवत नाशी.  



शो वय, 
रलकय वाॊगा.  

अचूक उत्तय. अॉड्रोलभडा वॊघाने 
उऩाॊत्मपेयी स्जॊकरीम. ते अॊनतभ 

पेयीवाठी ऩात्र ठयरेमत. 

अये देला! एलढॊ अऩचन आणण भऱभऱरॊ 
नव्शतॊ कधी भरा. अॊनतभ पेयीलेऱी त्राव 

झारा नाशी म्शणजे लभऱलरॊ.  

शॅरो इतफार, फयॊ 
चाररॊम ना?  

वय, भरा अऩचनावाठी 
काशी औऴध घ्मालॊ रागेर, 

अवॊ लाटतॊम.  

आधी भरा शे वाॊग की शा 
त्राव तुरा कधीकधी शोतो.  

अलरकडचे 
आठलड्मातून काशी 
लेऱा शोऊ रागराम.  

फयॊ, तुम्शी फाशेयचॊ, लयचॊ अन्न 
खाता? जॊक पूड लगैये?  

शो खातो, भी स्लत:रा योखू 
ळकत नाशी.  

चचॊता करू नका..  
आऩण वगऱेच शी 

चूक कयतो. 
तुम्शारा एक 

आमुलेदीक औऴध 
वुचलतो.  



आलळ्माचॊ चचभूटबय चूणड भेंद,ू ह्रदम, पुफ्पुवॊ  
आणण मकृतावाठी गुणकायी अवतॊ. डोळ्माॊवाठीवुद्धा 

आलऱा गुणकायी अवतो.  

तुम्शी घाईत आशात, म्शणून 
आऩण आलळ्माचा पतत यव 

फनलू. ऩण तुम्शी आलऱा ऩाण्मात 
लळजलू ळकता, आलळ्माचे तुकड े
करून, त्मालय भीठ टाकून ते 
उन्शात वुकलूवुद्धा ळकता.  

तब्मेत फयी नवेर 
तेव्शा तुम्शी वुकरेरा 
आलऱा खाऊ ळकता 
तुम्शारा रगेच फयॊ 

लाटेर.  

वाधावयऱ उऩाम आशे. 
ऩण त्माने फयॊ लाटामरा 

शलॊ.  

वलश्लाव ठेला. नतकी उऩमोग 
शोईर. ऩण योज घेत जा शा यव.  

नतकी घेईन.  

आणण शो, फाशेयचॊ, 
लयचॊ खाणॊ फॊद.  

फाऩये! ककती     
खायट आशे !  

ऩाच लभननटाॊनी.... 

पतत ऩाचच 
लभननटाॊत 

भरा फयॊ लाटू 
रागरॊम.  

शी आलळ्माची जाद!ू आता 
प्रश्नभॊजुऴा कामडक्रभारा जा. 
रोक मेऊ रागरे अवतीर.  

एका छोट्माळा आलळ्माच्मा 
तुकड्माभुऱे भरा रगेच आयाभ कवा 

काम लभऱारा?  



हा! हा!  
हा! हा!  

फयॊ, आता ळेलटचे 
दोन प्रश्न 

उयरेमत. दोन्शी 
वॊघाॊचे गुण वभान 
आशेत. म्शणजे, 
कुणीशी स्जॊकू 

ळकतॊ.  

त्माॊची तब्मेत फयीम 
लाटतॊ आता.  

नळीफ, तब्मेत फयी झारी 
ते. त्माॊच्मालळलाम भजा 

आरी नवती प्रश्नभॊजुऴेरा.  

अचूक उत्तय. माफयोफयच 
अॉड्रोलभडा वॊघ अॊनतभ 
पेयीत ऩोशोचराम. 

अलबनॊदन. 

खूऩ खूऩ आबाय वय, तुम्शी 
लाचलरॊत आज भरा.  

वगऱॊ ठीक 
झारॊ, मातच 
आनॊद आशे 

भरा.  

वय तुभचे आबाय भानण्मावाठी 
भी तुम्शारा छान चाट णखरलू 

का?  

इतफार, तुम्शी नाशी 
वुधायणाय. ऩयत 

आजायी ऩडामचॊम का? 

चचॊता करू नका, वय. 
आता भाझ्माकड े
आलळ्माची ळस्तत 

आशे.  



फयेच डॉतटय करून झारे. तो फया 
शोतो, ऩण रगेच ऩुन्शा आजायी 

ऩडतो.  

गुऱलेर – योगप्रनतयोधक षभता लाढलणायी 

फाऱा, अवॊ वायखॊ 
वायखॊ का व्शामरा 
रागरॊम तुरा?  

कधी थाॊफणाय 
शे आई?  

काऱजी नको करूव, आऩण 
दवुऱ्मा डॉतटयकड ेजाऊमा.  

शॅरो वय, भी काभात 
व्मस्त शोते. भाझा 
भुरगा याशुर वायखा 
आजायी ऩडतोम.  

काऱजी नका करू. 
भारती. आजाय 
शोतच अवतात 

भुराॊना.  

काम करू ते 
वभजेनावॊ 

झारॊम भरा.  

आठलड्मातून एकदा तयी आजायी ऩडतोच 
शा. चाय-ऩाच लेऱा त्मारा ळाऱेतून रलकय 

घयी आणालॊ रागरॊ भरा.  

चाॊगरा आयाभ केरा, चाॊगरॊ ऩौष्ट्टीक 
खाऊ घातरॊ तयी फयाच लेऱ रागतो 

त्मारा ठीक व्शामरा.  

फघतो भी, 
काम झारॊम 

मारा?  



याशुर, तुझी अलस्था 
ऩाशून लाईट लाटतॊ भरा.  

आता फयाम भी. 
ऩण भरा त्मा कडू 
औऴधाॊचा लीट 

आराम.  

बफचाया. आता तुरा ऩुन्शा ती 
औऴधॊ नाशी घ्माली रागणाय.  

भारती, तुम्शी थोडा लेऱ 
आयाभ कया. भी फघतो काम 

कयता मेईर ते.  

फयॊ फेटा, आता भरा वाॊग 
नेभकॊ  काम शोतॊम तुरा?  

भराच भाशीत नाशी. ऩण 
गेरे काशी भदशने खूऩ 
लाईट गेरे भाझ्मावाठी.  

भाझ्मा वाऱ्मा टेस्ट नॉभडर 
आल्मामत, यतताची 

चाचणीवुद्धा. 
नलरच आशे, याशुररा 
नतकी काम झारॊ 

अवालॊ?  



म्शणजे याशुरचा 
आजाय शो! 

त्मारा तो आजाय तय नाशी?  
दवुयॊ काम अवू ळकतॊ? भरा तय 

तीच ळॊका मेतेम.  

याशुर, दयलेऱी ऋतू 
फदररा की तुझी तब्मेत 

खयाफ शोते का?  

शोम! 

आजायी अवतोव तेव्शा खूऩ थकल्मागत 
आणण अळतत लाटतॊ का तुरा?  

शोम! 

फाशेयचॊ खाल्रॊ की नेशभी आजायी 
ऩडतोव का तू?  

शोम! 

आत्ता कऱरॊ तुझ्मा 
आजायाचॊ कायण. 

तुझ्मा आईरा फोरल, 
याशुर.  

काम झारॊ, वय?  
फयाम ना वगऱॊ?  

तुभच्मा वभस्मेचॊ  
कायण कऱरॊम भरा.  

भाझी वभस्मा?  



हा! हा! हा! हा!  

भारती, याशुरची योगाॊळी रढण्माची षभता 
(इम्मुननटी) खूऩ कभी आशे. भुरॊ भोठी शोतात, 

त्माॊची ददनचमाड फदरते तेव्शा त्माॊची 
योगप्रनतयोधक षभता कभी शोते. याशुरभध्मे माची 

वगऱी रषणॊ आशेत.   

     रोगप्रततरोधक ऺमता कमी 
असल्याची ऱऺणे 

 

- वतत आजायी ऩडणे 

- ऋतुफदराने आजायी ऩडणे 

- वतत अळतत लाटत याशाणे 

- वतत ऩोटाची वभस्मा जाणलणे 

भी माचा वलचायच केरा नव्शता. 
ऩण काम उऩाम कयता मेईर मालय?  

गुऱलेर? 

माच्माभुऱे योगप्रनतयोधक षभता 
लाढामरा भदत शोते. एक चभचा 

भधावोफत गुऱलेरीचा यव 
पमामचा. रलकय पयक ददवून 

मेतो.   

काशी आठलड्माॊनॊतय....  

 वय, तुम्शी जादगुाय आशात.   
 याशुरची योगप्रनतयोधक षभता   
 चाॊगरीच लाढरीम. माआधी भी 

त्मारा एलढॊ उत्वाशी आणण  
आनॊदी ऩादशरॊ नव्शतॊ. 

ऐकून खूऩ फयॊ 
लाटरॊ भरा. 

आता तो ळाऱेतून वुट्टी घेत नाशी आणण 
लगाडत खूऩ वक्रीम अवतो.   

अलरकड ेभी वगळ्माॊना 
गुऱलेरीचा यव घ्मामरा वाॊगू 

रागरेम.  

छान, म्शणजे शा 
उऩचाय उऩमोगी 

ठयरा तय.  

शे भस्तच औऴध आशे,  
ऩण.  

 ऩण काम?  

ऩुढल्मा लेऱी थोडॊ 
कभी कडू औऴध 

द्मा.  

भाझ्माकड ेयाभफाण 
उऩचाय आशे माचा. 
गुऱलेर घयात आणा.  



 भी डॉतटयकड ेगेरो शोतो. वगळ्मा टेस्ट नॉभडर 
आल्मा. भरा काम झारॊम तेच कऱत नाशी.  

कडुननॊफ – वलऴनाळक  

वगऱी भुरे दशलाळ्माच्मा वुट्टीचा आनॊद घेत 
शोते. ऩण काशीजण वलचायाॊत शयलरे शोते.  शॅरो ळाशीद! उदाव का 

आशेव एलढा? तुझ्मा 
दोस्ताॊफयोफय खेऱामरा 

का गेरा नाशीव?  

काशी खाव नाशी, 
वय. गेल्मा काशी 
ददलवाॊऩावून भरा 

उत्वाश लाटत नाशीमे. 
भाझ्मा चेशऱ्मालय 

भुयभॊ आरीमत. काम 
झारॊम कऱत नाशी.  

भरा उत्वाशच लाटत नाशीमे. 
लगाडतवुद्धा भरा झोऩ मेते.  

रलकय थकामरा शोतॊ भरा.  



 चर, तुझॊ औऴध फनलू.  

काऱजी करू नकोव, ळाशीद. 
तुझी वभस्मा कऱरीम भरा.  

तुझ्मातरे दोऴ 
अवॊतुलरत 
झारेमत.  

आऩण जे खातो, त्माभुऱेवुद्धा 
शोतॊ अवॊ कधीकधी.  

ऩुयेळी झोऩ घेतरी 
नाशी तयीवुद्धा अवॊ 

शोतॊ.  

शे दोऴ वॊतुलरत कयण्मावाठी 
आऩण आमुलेदाची भदत घेऊ.  

ऩण तू फाशेयचॊ खाणाय 
नाशीव आणण ऩुयेळी झोऩ 
घेळीर शे लचन दे आधी.  

तब्मेतीवाठी भी काशीशी 
कयेन, वय.  



 शा! शा! तू ऩुन्शा 
चेष्ट्टा कयतोमव, 
ळाशीद. म्शणजे, 
कडुननॊफ काभ करू 
रागरॊम, अवॊ 

ददवतॊम.   

भाझ्माकड ेतुझ्मा आजायालय याभफाण औऴध 
आशे. त्मात  कडुननॊफ शा भुख्म घटक अवतो.   कडुननॊफ शी फशुगुणी औऴधी लनस्ऩती आशे. 

ती यतत ळुद्ध कयते, पुफ्पुवॊ वाप कयते, 
ऩचन वुधायते, त्लचा चभकदाय कयते आणण 

अनेक आजाय ऩऱलून रालते.  

तुझ्मावाठी कडुननॊफाचा 
चशा फनलतो भी. कडुननॊफ 
तुझॊ ळयीय ळुद्ध कयेर 
आणण तुझ्मा आजायाची 
रषणॊ गामफ कयेर.  

ऩण कडुननॊफ 
खूऩ कडू अवतॊ 

ना?  

चचॊता करू नकोव. 
आऩण त्मात भध, लरॊफू, 

लेरची टाकू.  

रगेच शोईर फनलून. 

भध, लरॊफू टाकरॊ तयी 
खूऩ कडू रागतॊम शे.  

एलढॊ काशी लाईट 
नाशी ते, ळाशीद. 
वऩऊन टाक 
वगऱॊ.  

अध्माड तावानॊतय....  

अच्छा, शी आशे कडुननॊफाची कभार! एलढॊ 
कडू वऩल्मालय ऩयत पमालॊ रागू नमे 
म्शणून रोक रलकय फये शोतात का?   



हा! हा!  
हा! हा!  

फयॊ शोईऩमतं ददलवातून दोनलेऱा 
नतकी घे.  

धन्मलाद वय. फया 
शोईन रलकयच. 
भग भरा कडुननॊफ 
घ्मामची गयज 
ऩडणाय नाशी.  

   ऩुढल्मा ददलळी....  

भरा माचा पॉम्मुडरा    
वाऩडत नाशीमे. खूऩ 

तकड वलतकड  करून झारे.  

कडुननॊफाचा 
चशा वऩऊन 

ऩाशा.  

फोररो नव्शतो की कडुननॊफ 
नतकी उऩमुतत ठयेर.  

वय, फयोफय 
फोररा शोता 
तुम्शी, आता 
भरा फयॊ 
लाटतॊम.  

शीच तय ताकद 
आशे 

कडुननॊफाची! 

 ऩण कडुननॊफाने भरा गणणताचा 
गशृऩाठवुद्धा लेऱेत ऩूणड कयामरा 

भदत केरी ऩादशजे.   
काशी वभस्माॊलय 

आमुलेदातवुद्धा उऩाम 
नाशी.   



  तुम्शारा त्राव नाशी 
द्मामचाम, वय. ऩण 
आम्शी खूऩ ननयाळ 

झारोम.  

अश्लगॊधा – उजाड लाढलणायी 

स्लागत वोवामटीच्मा लावऴडक क्रीडा  
स्ऩधेची तमायी जोयात वुरू आशे.  

मालऴी आभचे छोटे चॉऩीमन रयरे 
स्ऩधाड स्जॊकण्माची आळा फाऱगून 

आशेत.  

आऩरा लेग लाढलण्मावाठी 
ते योज वयाल कयतामत.  

शास्त्तच्मा! 
भागल्मा लऴीच्मा 
वलजेत्माॊऩेषा 

आऩण ऩाच वेकॊ द 
भागे आशोत.  

ऩण आऩण 
ननमलभतऩणे वयाल 
कयतोम. आता 
आणखी काम 
कयामरा शलॊ? .  

माऩेषा जरद लेगाने धालता 
आरॊ ऩादशजे आऩल्मारा.  

शे चौघे अगदी ळाॊत 
आशेत. झारॊम काम 

त्माॊना?  

काम झारॊ भुराॊनो?  



फयॊ भुराॊनो, लाटरॊ तय 
त्मात थोडॊ दधू लभवऱून 

पमा.  

चचॊता करू नका. वाॊगा 
भरा, काम झारॊ?  

आम्शी लावऴडक 
क्रीडा स्ऩधेच्मा 
रयरे ळमडतीवाठी 
कठोय वयाल 

कयतोम. ऩण खूऩ 
प्रमत्न केल्मालयशी 
मळ लभऱत नाशीमे.   

अस्वॊ, तुभचॊ वगळ्माॊचॊ 
खाणॊ-वऩणॊ व्मलस्स्थत 

आशे ना?  

शोम, आम्शी फाशेयचॊ काशी 
खात नाशी, पतत 

ऩौष्ट्टीक ऩदाथडच खातो. 

तुभच्मा वभस्मेलय उऩाम आशे भाझ्माकड.े  

अश्वगिंधा  

तुम्शी अश्लगॊधा शे नाल 
ऐकरॊम कधी?  

 नाशी, गुणकायी 
औऴधी   

लनस्ऩती आशे 
का?  

शो तय! 

अश्लगॊधा शी नैवचगडक उजाड 
लाढलणायी लनस्ऩती आशे. 

नतच्माभुऱे स्नामू भजफूत शोतात 
आणण उजाड लाढलतात. स्ऩधेच्मा 
ददलवाऩमतं योज तुम्शी अश्लगॊथा 

वऩत जा.  

भग आम्शी 
स्जॊकू?  

ते कऱेर नॊतयच.  



भॅगीच्मा वॊघाचे ऩुढरे वशकायी 
आणखी लेगात धालरे.  

अळलगॊधाच्मा ळततीभुऱे उत्वाश लाढून भुरे 
ऩुन्शा जोळात वयाल करू रागरी.  अखेयीव, स्ऩधेचा ददलव 

उगलरा.  

एक-दोन, 
वाड ेभाड ेतीन! भॅगीने भोठ्मा त्लेऴाने  

धालामरा वुरुलात केरी.   

नतच्मा वॊघाने रलकयच 
आघाडी घेतरी.  



 शा! शा! शा! शा!   
शी अश्लगॊधाची 

चाॊगरी जादशयात फनू 
ळकते.  

आता ळेलटचा वशकायी उयरा. तोलय 
वॊघाने चाॊगरीच आघाडी घेतरी शोती.  

ऩण भागल्मा लऴीचा वलजेता वलळारशी  
ऩुढे जामचा आटोकाट प्रमत्न कयत शोता.  

वलळारचे आव्शान अवूनशी याशुरने आघाडी 
कामभ ठेलरी. ळेलटी याशुरच स्जॊकरा.  

आम्शी स्जॊकरो! 
तुभचे खूऩ खूऩ 
आबाय, वय!   

खूऩ खूऩ अलबनॊदन, 
भुराॊनो! भरा तुभचा 
अलबभान लाटतो.  

वय, तुभच्मालळलाम 
स्जॊकू ळकरो नवतो 

आम्शी.  

अश्लगॊधाचे आबाय भाना, 
भाझ ेनको.   



अभ्मावच एलढा जास्त आशे की 
कोणता धडा करू आणण कोणता वोडू 
शेच कऱत नाशीमे. जभत नाशीमे शे 

वगऱॊ भरा.   
 

ब्राम्शी – भेंदवूाठी ळस्ततलधडक 

काम कयालॊ वभजतॊ नाशीमे?  
भरा रषच कें द्रीत कयता मेत नाशीमे. खूऩ 

अभ्माव फाकी यादशराम. 

भी वॊऩूणड 
अभ्मावक्रभाची 
उजऱणी केरीम.   
 तयी भरा काशी 
आठलतच नाशी.   

भी तावनताव अभ्माव कयतो, 
ऩण मालऴी खूऩ कठीण आशे 

अभ्मावक्रभ.  

शॅरो वय, कवे 
आशात?  

ठीक, तू कळी आशेव 
भॅगी? काऱजीत 

ददवतेमव?  

खाव नाशी. लावऴडक ऩयीषेची 
चचॊता लाटतेम. फोडाडने 

अभ्मावक्रभ फदरराम मालऴी. 
आम्शारा तो नीट वभजराच 

नाशीमे.  

 भी ददलवबय जे लाचते त्माची उजऱणी 
कयते वॊध्माकाऱी. ऩण नॊतय ऩुन्शा 

आठलत नाशी काशी.  

मालेऱच्मा नभुना 
प्रश्नऩबत्रकेतरे प्रश्न 
खूऩ कठीण आशेत. 

भरा ननम्म्मा 
प्रश्नाॊचीवुद्धा उत्तयॊ 
भाशीत नाशीत.  

शे फयोफय नाशी. 
तुम्शी तमायी तय 
कयताम ना?  



  
  
  
  
  
  
  

 फयोफय नाशी चाररॊम 
शे. ऩण तुम्शी वगऱे 
शुळाय आशात. घ्मार 

वभजून. 

आम्शी वगऱे प्रमत्न करून 
फनघतरे. ऩण जभतच नाशीमे.  

मालऴीवुद्धा आम्शारा चाॊगरे 
गुण लभऱणाय नाशीत लाटतॊ.  

आईफाफा प्रगती 
ऩुस्तक फघून काम 

फोरतीर, माची बीती 
लाटतेम.  

एलढी चचॊता करू 
नका. तुभच्मा 

वभस्मेलय उऩाम 
ळोधू आऩण.  

ऩण कवॊ, वय? 
आमुलेदीक औऴधाॊची 

जादवूुद्धा इथे काशी करू 
ळकणाय नाशी.  

सािंगा ऱवकर! 
कदाचचत आमुलेदच भदत करू 
ळकेर. तुभच्मा वभस्मेचा उऩाम 

आशे भाझ्माकड.े  



ब्राम्शी अधाड चभचा दधुात लभवऱून ददलवातून दोन 
लेऱा पमामचॊ. रलकयच तुम्शारा नतचा गुण ददवेर.  

 

ऩण उऩाम वाॊगण्माआधी भरा तुम्शारा 
काशी वुचलामचॊ आशे.  

वय, आम्शारा पामदा शोणाय 
अवेर तय आम्शी काशीशी करू.  

जेव्शा तुम्शी तणालाखारी ला गोंधऱात 
अवार तेव्शा वलाडत आधी शऱूशऱू, खोरलय 
श्लाव घ्मा आणण श्लावालय रष कें द्रीत 
कया. माने तुम्शारा ळाॊत याशामरा भदत 

शोईर.  
 

ककतीशी अभ्माव 
कयामचा 

लळल्रक अवो, 
ऩुयेळी झोऩ 

घेतरीच ऩादशजे. 

एखादा वलऴम कठीण लाटत अवेर तय 
घाफरू नका. तो धडा ऩुन्शा काऱजीऩलूडक 

लाचा. घाई करू नका.  

आणण ळेलटचॊ, ते गूढ औऴध 
आशे – ब्राम्शी. भेंदवूाठी 
नैवचगडक ळस्ततलधडक. ती 

तणाल कभी कयते, 
स्भयणळतती लाढलते, भेंद ू

ताजातलाना ठेलते, रष कें द्रीत 
ठेलामरा भदत कयते. नतच्मा 
भदतीने तुम्शी आऩरॊ ध्मेम 

गाठू ळकता. 
 



ऩयीषा जलऱ आरी तवे भुराॊना 
ब्राम्शीचा गुण जाणलू रागरा.  वयाॊचा उऩाम काभ कयतोम.  

वय, आम्शी 
तुम्शाराच ळोधतोम.  

इथेच तय शोतो भी. 
फोरा, काम फोरामचॊम?  

तुम्शी भुराॊना ऩयीषेच्मा तमायीत 
भदत कळी केरी, शे भुराॊनी 

वाॊचगतरॊ आम्शारा.  

तुभच्मा वल्ल्माने कभारच 
झारी. भुराॊनी ऩेऩय चाॊगरे 
वोडलरे. शे राडू आणरेमत 

तुभच्मावाठी.  

राडू कळावाठी?   
 भुराॊना ऩेऩय चाॊगरे 
गेरे, मातच आनॊद 

आशे भरा.  

ऩण आम्शारा 
तुभचे आबाय 
भानामचे शोते. 
तुभच्माभुऱेच 
शे ळतम झारॊ.  

आबाय आमुलेदाचे भाना, शे भी 
भुराॊना नेशभी वाॊगत अवतो.  

  आमुलेदाचे आबाय भानामरा तय आम्शी 
कधीच वलवयणाय नाशी. कायण ब्राम्शी 
आम्शारा काशी वलवरुच देणाय नाशी.  



 स्लागत वोवामटीची भुरे आऩल्मा नव्मा ळजेाऱ्मारा 
बेटण्माव उत्वुक आशेत. नव्मा ळजेाऱ्माने वोफत 

पननडचयऐलजी बयऩूय कुॊ ड्मा आणण योऩटी आणरी आशेत.  

थोडापाय तऩाव करून भुरे मा नव्मा ळजेाऱ्माव, 
प्राध्माऩक आमुऴभान माॊना बेटरी. त्माॊनी भुराॊना 
आमुलेदाच्मा अनोख्मा दनुनमेची ओऱख करून ददरी.   

आमुऴ भॊत्रारमाकडून ऩुयस्कृत मा कॉलभकभधनू 
आमुलेदाच्मा ऩामाबूत लवॊद्धाॊताची ओऱख शोते. थोड्मापाय 

औऴधी लनस्ऩतीॊचा उऩमोग करून आऩण एक 
आयोग्मदामी आणण वुखकय जीलनळैरी अलरॊफू ळकतो, शे 

मातून कऱते. 
 

प्राध्माऩक  
आमुऴभान  


